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Kerstactie ziekenhuis Nandaime:

VIERDUIZEND EURO

De recent gestarte inzamelingsactie voor het ziekenhuis van Nandaime heeft in korte tijd ruim 4000 euro
opgeleverd. VIVOS dankt de donateurs (voor een groot deel lezers van deze Nieuwsbrief) van harte!
Begin december 2005 ontving VIVOS een bericht van het ziekenhuis Monte Carmelo in Nandaime dat ongeveer 100 meter
van de 50 jaar oude muur rond het ziekenhuis was ingestort.
Dit betekende dat de veiligheid van het personeel en de
patiënten in het geding was. Inbrekers en andere
ongewenste bezoekers hadden vrij spel.
Via onze vertegenwoordigster Cecilia Gonzalez deed de
ziekenhuisdirectie een beroep op VIVOS voor een financiële

bijdrage om de muur te repareren. Hiervoor was ongeveer
2500 dollar nodig.
Half december stuurde VIVOS aan haar donateurs een brief met
verzoek om een financiële bijdrage voor deze acute noodsituatie. Het resultaat was verbluffend. In twee weken tijd kwam
2500 Euro binnen op de rekening van VIVOS. In januari ontving
VIVOS nog eens 1500 Euro. Dit betekent dat de muur in januari
gerepareerd kon worden. Patiënten en personeel zijn weer veilig.

VIVOS present op Fiets en Wandelbeurs in de RAI
Tijdens het weekend van 18 en 19
februari werd in twee hallen van de RAI
een grote Fiets en Wandelbeurs georganiseerd. De organisatie, die in handen
was van onze voormalige voorzitter
Theo Jorna, sponsorde twee stands voor
VIVOS en de eveneens uit Diemen
afkomstige Wereldwinkel. Uiteindelijk
werd de beurs door meer dan 12.000
mensen bezocht. Het dagblad Trouw
besteedde in een 20 pagina’s tellende
bijlage aandacht aan de Fiets en
Wandelbeurs.
Speciaal voor de beurs heeft VIVOS een
folder ontwikkeld, die u als bijlage bij
deze nieuwsbrief aantreft. Diemenaar
Jeroen Teune verleende belangeloos
steun bij de productie. Hij nam het
ontwerp voor zijn rekening (dat deed
hij eerder met ons logo) en organiseerde dat de folder snel werd gedrukt bij
drukkerij Leijten.
Tijdens de beurs zijn door VIVOS ruim
duizend folders uitgedeeld en zijn er
veel gesprekken gevoerd met bezoekers
over reizen naar en in Nicaragua.
Sommige bezoekers hadden al een keer
gefietst in het land en vertelden daar
enthousiast over. Van de door VIVOS
gepresenteerde artesania (kunstvoorwerpen en souvenirs) werd voor ruim 390
euro verkocht.

RECEPT
Coca Mallorquina
Zoals bekend voer Columbus in 1492
naar Amerika. Zeelieden van het
Spaanse eiland Mallorca voerden daarna handelsmissies uit naar de Nieuwe
Wereld. In Zuid- en Midden-Amerika
hebben zij veel regionale recepten
achtergelaten, zoals: ensaimada,
empanada en coca dulce of verdura
(zoet of hartig cakegebak).

Gebruik een beker of kopje van ca. 125 ml

1 beker yoghurt
2 bekers basterdsuiker
3 bekers bloem
3 eieren
100 ml olijfolie
1 zakje bakpoeder
1 eetlepel citroen of sinaasappelsap
(of een theelepel citroenrasp)

Doe alle ingrediënten bij elkaar in
een kom. Roer alles goed door elkaar
(rechtsom).
Doe het beslag in een beboterde
bakvorm van ca. 25 cm doorsnee.
Bak circa.
20 minuten in een voorverwarmde
oven op 180 graden (middelste richel).
Niet openen tijdens bakken!
Bestrooi royaal met poedersuiker.
Buen proveche! (Eet smakelijk!)

Hier volgt een eenvoudig te bereiden
doch zeer smakelijk recept.

Burgemeester Nandaime bedankt VIVOS
Kort geleden ontving VIVOS een brief van
burgemeester José Agustin Chavez Velasquez
van Nandaime. In deze brief, die hij mede
namens de bevolking van Nandaime schreef,
dankte hij VIVOS voor de vele projecten die
zij in de afgelopen twintig jaar in Nandaime
heeft medegefinancierd.
Velasquez, die op 25 januari 2005 is geïnstalleerd als burgemeester, verontschuldigde zich voor het uitblijven van informatie
over het project van de gemeentelijke vuilstortplaats. Dit project is in de afgelopen
jaren ondanks moeilijke omstandigheden
gerealiseerd met behulp van de donateurs
van VIVOS en de gemeente Diemen. De
stortplaats wordt gebruikt en de vuilnisinzameling in Nandaime is momenteel goed
georganiseerd.
VIVOS is verheugd met dit schrijven vanuit Nandaime. Het bestuur zal de brief
van burgemeester Velasquez binnenkort
beantwoorden.

Tienermoeders in Nicaragua
Enige tijd geleden bracht de niet-gouvernementele organisatie Save the Children een rapport uit over tienermoeders en de gevaren voor de jonge meisjes en hun kinderen. De risico’s voor tienermoeders zijn volgens
dit rapport hoog. Ook in Nandaime komen tienerzwangerschappen voor.
Het rapport bevat een lijst van vijftig
ontwikkelingslanden waar tienermoederschap het meest gebruikelijk is en het
meest verwoestend uitwerkt. Vroege
huwelijken, vroege zwangerschappen en
grote risico’s tellen het zwaarst in een
aantal Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen, gevolgd door Nicaragua, Guatemala
en Haïti.
In het rapport worden de gevaren voor de
jonge moeders beschreven. Een behoorlijk aantal van hen sterft vóór, tijdens of
vlak na de geboorte. Ze zijn niet voorbereid op het moederschap en hun kansen
op goed onderwijs en een goede gezondheid zijn klein. Daarnaast hebben de pasgeborenen beperkte ontwikkelingskansen.
Ze komen vaak voortijdig ter wereld met
ondergewicht. Gemiddeld één op de
negen kinderen van deze tieners sterft
binnen één jaar. Als de kinderen in leven
blijven, hebben ze een grotere kans op
armoede, op ondervoeding en op slecht
of geen onderwijs.
Het rapport wijst erop dat veel meer
meisjes dan jongens in de Derde Wereld

drager zijn van het AIDS/HIV-virus.
Geschat wordt verder dat vijf miljoen
meisjes in de leeftijd van 15 tot 19 jaar
hun toevlucht nemen tot abortus. Veertig
procent zou onder onveilige omstandigheden plaatsvinden. Laaggeschoolde
meisjes raken eerder zwanger dan hooggeschoolde en verlaten dan meestal de
school. Laaggeschooldheid kan dus zowel
oorzaak als gevolg zijn van tienermoederschap. In Nicaragua worden zwangere
tieners van school gestuurd.
De relatie tussen tienermoederschap en
armoede blijkt overduidelijk uit het rapport van Save the Children. De armste
vrouwen hebben in het algemeen kinderen als ze jong zijn en diegenen die als
tiener al kinderen hebben, blijven steken
in armoede, evenals de kinderen van die
tieners.
Volgens Silais, het departementaal
ministerie van Gezondheidszorg, kenmerken de slachtoffers zich doordat ze in
extreme armoede leven, de lagere school
niet hebben afgemaakt, geen weet hebben van gezinsplanning en dat het gaat

om niet-gewenste zwangerschappen op
jonge leeftijd, die in een aantal gevallen
voortkomen uit huiselijk geweld. De
meisjes zijn zowel lichamelijk als emotioneel voldoende volgroeid voor het moederschap. Ze komen niet of te laat op
zwangerschapscontrole.
Een complicerende factor is de houding
van de rooms-katholieke kerk, die fel
tegen abortus is. In Nicaragua is vorig
jaar een echtpaar, dat de zwangerschap
van hun tienjarige dochter had laten
afbreken, geëxcommuniceerd.
In Nederland blijft het aantal tienermoeders dalen. In 2003 werden er volgens
het CBS 3311 kinderen geboren bij een
moeder die jonger was dan twintig jaar.
In 2002 waren dat er nog 3516. De
daling heeft plaatsgevonden bij alle leeftijden en onder autochtonen en allochtonen. Uitzondering waren Antilliaanse en
Arubaanse meisjes. In deze groep nam
het aantal tienermoeders iets toe.
(met dank aan Masaya in site; de maandelijkse
nieuwsbrief van Johan Biemans)

Inzamelingsactie
voor EHBO post
Door de overweldigende steun van haar donateurs overweegt VIVOS nu ook in te
gaan op het eerder gedane verzoek van de ziekenhuisdirectie om de EHBO-post
van het ziekenhuis te vervangen en uit te breiden. De in 1991 gebouwde EHBOpost van het ziekenhuis is uitgewoond en veel te klein, en voldoet niet meer aan
hedendaagse eisen. De kosten daarvan bedragen ongeveer 32.000 Euro. Omdat
giften worden verdubbeld door de gemeente Diemen en het ministerie van ontwikkelingssamenwerking, moet VIVOS nog ongeveer eenzelfde bedrag als de ingezamelde 4000 Euro inzamelen. VIVOS heeft besloten in 2006 campagne te voeren
voor deze EHBO-post. We hopen dat deze in de loop van dit jaar vernieuwd kan
worden. Wij hopen van harte dat u ons wilt steunen met deze actie.
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Sinds 1986 onderhoudt VIVOS
een vriendschapsband tussen
Diemen en Nandaime. Deze
plattelandsgemeente ligt in het
straatarme ontwikkelingsland
Nicaragua in Midden-Amerika.
Door ondersteuning van projecten probeert VIVOS vorm te
geven aan de vriendschap en
duurzame verbeteringen tot
stand te brengen.

VIVOS zoekt nog steeds vrijwilligers
Gevraagd: website-beheerder, penningmeester, vrijwilligers
Op onze donateursbrief in december werd ruimhartig gereageerd met de
ontvangst van ruim 4000 euro voor het ziekenhuis in Nandaime.
Helaas reageerde er niemand op de oproep voor een beheerder van onze
website, een penningmeester en andere vrijwilligers.
We herhalen onze oproep en hopen op een beter resultaat.
Inlichtingen bij onze voorzitter, Peter Prins, 06-15011437

